
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                             
 
 
                                               ΣΙΝΔΟΣ  17-7-2020 
                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12474                                                                                                                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 

 (Άρθρο 75 του Ν.3582/2010) 
 ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη της Επιτροπής 

 (Σχετική η υπ΄ αριθ. 1265/17329/16-9-2019 απόφαση Δημάρχου καθώς και η υπ. αριθ. 129/2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) :  
 

1. Γλώσση Γεώργιο 
2. Αλμπάνη Θεοφάνη 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
4. Ναζλίδη Χρήστο   
5. Βαμβάκο Ευάγγελο 
6. Σκουλαριώτη Δημήτριο 
7. Χαντέ Αχιλλέα 
8. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο                                                     

Σας προσκαλώ  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00΄ για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 
 
Λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 
1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 597/2020 Διαταγής πληρωμής 
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και τον τρόπο πληρωμής, του Τέλους Σύνδεσης Ακινήτων  µε το 
Αποχετευτικό δίκτυο Κυμίνων – Μαλγάρων». 
3. Έγκριση αντικατάστασης μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου 
Δέλτα. 
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και 
παραλαβής υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα. 
5. Ανάκληση της απόφασης με αριθ.169/2019 για την «Προμήθεια, διαχείριση και ευαισθητοποίηση 
πολιτών Κινητού πράσινου σημείου» και λήψη νέας απόφασης. 
6.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμέτοχης & οικονομικών προσφορών, της 
Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος της  Ε.Π.Ο. 5, από την 
είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και μέχρι την έξοδο από τον οικισμό των Κυμίνων 
προς την Χαλάστρα και τμημάτων οδών του οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας - 
Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων, που συνδέονται με την ΕΠΟ 5», αρ. μελ.: 07/2018. 
7. Έγκριση πρακτικού επαναξιολόγησης προσφορών,  της Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου: «Ανακατασκευή – αναπαλαίωση παραδοσιακού σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε νέο 
Δημαρχιακό μέγαρο Δήμου Δέλτα». 
8. Έγκριση τροποποίησης  της αριθ. 137/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού 
τρόπου ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών». 
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